Is er een nieuwe wolf op komst naar de provincie
Antwerpen?
24 NOVEMBER 2021

In het zuiden van Nederland zwerft sinds een tweetal weken een nieuwe wolf rond. Volgens de campagne
Welkom Wolf is op basis van de bewegingen van het dier de kans reëel dat de wolf naar ons land zal afzakken.
Welkom Wolf roept alvast alle kleinveehouders in de grensstreek van de provincie Antwerpen op om alert te z n.
Lees meer over: wolf

De wolf werd voor het eerst gesignaleerd in de nacht van 10 op 11 november in de buurt van N megen, waar h enkele
schapen doodbeet. Het dier trok vervolgens richting zuidwesten, waar h op 17 november in Noord-Brabant opdook. Op korte
t d vielen daar 21 dode schapen te betreuren: de wolf had duidel k aan 'surplus killing' gedaan, waarb h een kans om veel
prooien tegel kert d te maken gr pt voor het geval h nadien lang geen buit zou kunnen maken.
De voorb e dagen werd de wolf op video vastgelegd ten zuiden van de Amer in De Biesbosch. Momenteel zou h
rondzwerven in het westen van Noord-Brabant b het natuurgebied Dintelse Gorzen. De kans bestaat volgens Welkom Wolf
dat h , net als een voorganger, het Schelde-R nkanaal overzwemt naar de Zeeuwse schiereilanden, maar het zou
waarsch nl ker z n dat de wolf richting Belgische grens trekt, in de voetsporen van 'de wolf van Kalmthout' in april. Die wolf
werd nadien niet meer gezien en is volgens Welkom Wolf allicht niet meer in leven.
Eerder was er ook de zwervende wolf Billy die in mei 2020 lel k huishield in de regio van het Nederlandse Heusden. "H
vertrok er pas toen al het kleinvee achter schrikdraad of op stal stond. Daarna kwam h via Turnhout Vlaanderen binnen om
daarna vooral Duffel, Lier, Berlaar, Grobbendonk, opnieuw Turnhout, en tenslotte Retie te bezoeken", zegt Jan Loos van
Welkom Wolf. Daar doodde Billy verschillende schapen en een koe. Uiteindel k verliet die wolf Vlaanderen via de Voerstreek
om in de Duitse Eifel en later in de Franse Vogezen terecht te komen, waar h gedood werd door een jager.

Wolf Billy die in de periode mei-juni 2020 onder meer in de provincie Antwerpen verschillende schapen en een koe doodde - Foto: Pieter-Jan Dhondt

Welkom Wolf waarschuwt kleinveehouders in de provincie Antwerpen om waakzaam te z n en de dieren extra te beschermen
met schrikdraad of ze 's nachts op stal te zetten. In Limburg zit er sinds 2018 sowieso al een roedel wolven. De kans op een
wolvenaanval is daar een dagel ks gegeven in heel de noordel ke helft van de provincie en dus is een extra waarschuwing
niet nodig, klinkt het.
Bron: Belga / eigen verslaggeving
Beeld: Vogelbescherming Vlaanderen

VILT vzw

Koning Albert II Laan 35
1000 Brussel
Belgium

Contact

T•
M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our twitter page: https://twitter.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/

© 2022 VILT vzw, all rights reserved

Webdesign by Code d'Or

